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Câmara Municipal do Nordeste

ATA N.° 75

---Aos dezasseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezasseis, nesta Vila

de Nordeste, edifício dos Paços do Município e Salão Nobre da Câmara Municipal,

pelas dez horas, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal do Concelho do

Nordeste, sob a Presidência do Sr. Carlos Alberto Medeiros Mendonça, Presidente

da Câmara, estando presentes os Srs. Vereadores, Rogério Cabral de Frias, Milton

Borges Pacheco Mendonça e Sara Raquel Mendonça de Sousa. —

---Faltou o Sr. Vereador Luís Dutra Borges, em virtude de se encontrar a

representar este Municipio no intercâmbio da Filarmónica Estrela do Oriente da

Algarvia com a Filarmónica de Châs de Leiria, tendo o Sr. Presidente justificado a

falta, no uso da competência que lhe foi delegada pela Câmara Municipal.

—-Secretariou a reunião a Coordenadora Técnica da Secção de Expediente, Maria

de Deus Pacheco de MeIo Franco. — — —

---Verificada, assim, a presença da maioria os membros que constituem a Câmara
Municipal, o Sr. Presidente declarou, em nome da Lei, aberta a reunião.—-—— —

---ATADA REUNIÃO ANTERIOR--— — —

—-Foi lida a ata da reunião ordinária realizada no dia vinte e nove de julho findo, a

qual foi aprovada, por unanimidade. ——-- —

ORDEM DO DIA —

—-UNIDADE DE ILHA DE SÃO MIGUEL - AGRADECIMENTO——-————~-——~——

—-Presente um email, datado de vinte e nove de julho findo, da Unidade de Ilha de

São Miguel, agradecendo a esta Câmara Municipal o apoio prestado aquando da

realização do 1 Encontro “Ser Saudável na Desportiva”. —

-—A Câmara tomou conhecimento. — —
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---DELEGAÇÃO DE SAÚDE DE NORDESTE — NOMEAÇÃO DE DELEGADO DE

SAÚDE — — —

---Presente o ofício número cento e cinquenta e oito, de um de agosto corrente, da

Delegação de Saúde de Nordeste, informando de que o Dr. Teves Carreiro foi

nomeado Delegado de Saúde Concelhio e como substituto o Dr. Alberto Neves.

—A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade congratular o Dr.

Teves Carreiro pelas novas funções, e endereçar-lhe os maiores êxitos na

prossecução do seu trabalho em prol da saúde e do bem-estar dos nordestenses.--

—-Mais deliberou, por unanimidade disponibilizar todo o apoio da autarquia de

forma a facilitar a concretização dos objetivos comuns na melhoria da saúde neste

concelho. ——-------- — —--_ —

---SECÇÃO DE EXPEDIENTEIINFORMAÇÃO — PROJETO DE REGULAMENTO

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO-

—Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Coonienadora da

Secção de Expediente, Maria de Deus Pacheco de Meio Franco, cujo conteúdo a

seguir se transcreve:—---—-—-— ——-----------— ——-- —

—-“Na reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia seis de junho

último, foi deliberado dar inicio ao procedimento de elaboração do projeto de

regulamento referenciado em epígrafe, e promovida a respetiva publicitação, pelo

prazo de 30 dias úteis, na página eletrónica desta Câmara Municipal, no átrio do

edifício dos Paços do Municipio e nas sedes das Juntas de Freguesia deste

Concelho, com a finalidade de recolher contributos para o mencionado documento,

nos termos do artigo 98.° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo

Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro.— — —

—-O referido prazo terminou no dia 20 de julho findo, sem que tivesse chegado a

estes Serviços quaisquer contributos para integrar o regulamento em questão.

—-Assim sendo, o projeto de Regulamento do Conselho Municipal de

Desenvolvimento Social e Económico encontra-se em condições de ser aprovado

pela Câmara Municipal e, posteriormente, pela Assembleia Municipal, nos termos

do disposto no artigo 25.°, n.° 1, alínea g)da lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro”——
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---A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o referido

regulamento e submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal. —----—

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAl. - INFORMAÇÃO 1 ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAl.. DE INCENTIVO À NATALIDADE DO

CONCELHO DO NORDESTE — — —

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior

do Gabinete de Ação Social, Rafaela Pimentel, cujo conteúdo a seguir se

transcreve:— —— — ————— — —-----—

---“No âmbito do Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade do Concelho de

Nordeste, compete ao Gabinete de Ação Social da Autarquia proceder à análise

das candidaturas, de acordo com o artigo 8.° do mencionado Regulamento.

—-Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que a munícipe abaixo identificada

reúne as condições gerais para beneficiar do presente incentivo e o respetivo

processo de candidatura encontra-se devidamente instruído, tudo nos termos do

artigo 5.° e do n.° 4 do artigo 6.° do Regulamento em apreço. — —

—-Nos termos do estipulado no n.° 2 do artigo 4.° o valor do subsídio a atribuir varia

entre €200,00 (duzentos euros) e € 300,00 (trezentos euros), por cada criança, nos

seguintes moldes:———-— — — —

—-a) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com o primeiro e/ou

segundo escalão do abono de família; ——-- —

—-b) € 300,00 (trezentos euros) para os agregados familiares com três ou mais

filhos independentemente do escalão que lhe for atribuído;

—-c) € 200,00 (duzentos euros) para os agregados familiares com o terceiro escalão

de abono de família.—-— — ——-- —

—-Assim temos: — ——— ——---—---— —

-—Daniela Filipa Raposo Amaral - € 300,00 (trezentos euros).” —

—-A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio proposto na presente

informação, nos termos do disposto no Regulamento Municipal de Incentivo à

Natalidade do Concelho do Nordeste. ————
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---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO / ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À
HABITAÇÃO —---- -

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior

do Gabinete de Ação Social, Anabela Medeiros, cujo conteúdo a seguir se

transcreve: —-— —---- ..

---“Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa.

que o munícipe Roberto Jorge Pacheco Costa, residente na Rua do Calço, n.° 5,

freguesia de Algarvia, requereu apoio no âmbito do Regulamento Municipal de

Atribuição de Apoios à Habitação, destinado à realização de obras de beneficiação

na sua moradia, nomeadamente correção de humidades.— —--------- —

—Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que o processo de candidatura

encontra-se devidamente instruído, nos termos do n.° 1 da cláusula 4Y, do

mencionado regulamento. —------ — — —

---Estamos perante um agregado familiar composto por cinco elementos (o casal e

três filhos), cuja subsistência depende do subsídio social de desemprego do

munícipe (419.00 €), do rendimento proveniente da ocupação da esposa em

programa ocupacional PROSA e da comparticipação mensal do filho, integrado em

programa ocupacional Estagiar T. —----- —-------------- —

—-Atualmente, a família reside em moradia própria, contudo esta necessita de obras

de beneficiação, de acordo com os trabalhos referidos no orçamento em anexo, no

montante de € 1 207,50 (mil e duzentos e sete euros e cinquenta cêntimos).

---Após análise da candidatura verificou-se que a requerente reúne as condições de

acesso previstas no n.° 1, da cláusula 3•B do referido regulamento, como se pode

comprovar no processo em anexo, elaborado pelo Gabinete de Ação Social desta

Câmara Municipal. —--—------ —-------- —

---Deste modo, estudado e analisado o processo, o GAS considera importante a

atribuição de apoio no valor de € 1 200,00 (mil e duzentos euros), destinado à

correção de humidades na habitação.” —

—A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio proposto na presente

informação, nos termos do disposto no Regulamento Municipal de Atribuição de

Apoios à Habitação. — — —

Nordeste, 16 de agosto de 2016

Página 4 de 6



Câmara Municipal do Nordeste

---GABINETE DE AÇÃO SOCIAL - INFORMAÇÃO / ATRIBUIÇÃO DE APOIO NO

ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À
HABITAÇÃO —-------- -. — -

---Presente a informação referenciada em epígrafe, subscrita pela Técnica Superior

do Gabinete de Ação Social, Rafaela Pimentel, cujo conteúdo a seguir se

transcreve:——-- — —-------------—

---“Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar V. Exa.

que a munícipe Maria dos Anjos Aveiro Couto, residente na Rua do Vigário, n°11,

freguesia de Achada, requereu apoio no âmbito do Regulamento Municipal de

Atribuição de Apoios à Habitação, destinado á realização de obras de conservação,

nomeadamente substituição de janelas que se encontram em estado de

degradação. —----—-----— —

-—Neste sentido cumpre-me informar V. Exa que o processo de candidatura

encontra-se devidamente instruído, nos termos do n.° 1 da cláusula 4a do

mencionado regulamento.—---— — — ——— ———

—-Estamos perante um agregado familiar composto por três elementos, a saber a

munícipe, o marido e um filho maior, cuja subsistência depende da prestação do

subsidio de desemprego do casal.-—-— — —

—-Atualmente, a família reside em moradia própria, contudo esta necessita de obras

de conservação, de acordo com os trabalhos referidos no orçamento em anexo, no

montante de € 600,62 (seiscentos euros e sessenta e dois cêntimos).---—-——----

—-Após análise da candidatura verificou-se que a requerente reúne as condições de

acesso previstas no n.° 1, da cláusula 3~a do referido regulamento, como se pode

comprovar no processo em anexo, elaborado pelo Gabinete de Ação Social desta

Câmara Municipal. —

—-Deste modo, estudado e analisado o processo, o GAS considera importante a

atribuição de apoio no valor de € 600,62 (seiscentos euros e sessenta e dois

cêntimos), destinado à substituição de duas janelas.” —

—-A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio proposto na presente

informação, nos termos do disposto no Regulamento Municipal de Atribuição de

Apoios à Habitação. — —
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-—INFORMAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA NO ÂMBITO DAS

DECISÕES QUE PROFERIU NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI

DELEGADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, SOBRE: — --

---Aprovação de Alteracões Orçamentais ——------- —----

-—Foram aprovadas a 11•a e a 12~a alteração ao Orçamento da Despesa e da

Receita, bem como a lO.~ e a 11•a alteração às Grandes Opções do Plano para o

corrente ano, nos valores de € 106.903,00, (cento e seis mil novecentos e três

euros), €41.960,00 (quarenta e um mil novecentos e sessenta euros), € 11.800,00

(onze mil e oitocentos euros) e € 1.000,00 (mil euros), respetivamente. —

---A Câmara tomou conhecimento. — — ——-- —----—-

-—BALANCETE — RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA —

---Presente o Resumo Diário da Tesouraria, referente ao dia nove do corrente mês,

tendo a Câmara tomado conhecimento que o saldo disponível era: —

-—Operações Orçamentais - € 1.524.728,45 (um milhão quinhentos vinte e quatro

mil setecentos vinte e oito euros e quarenta e cinco cêntimos);—--- —

—-Operações não Orçamentais - € 35.907,91 (trinta e cinco mil novecentos e sete

euros e noventa e um cêntimos). —

—-PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO———— — —

---Por ser esta reunião pública mensal, seguiu-se um período de intervenção aberto

ao público que, por não estar ninguém presente com direito a intervir, foi dado por

encerrado. — —---- — —-——— — —

---E por não haver mais nada a tratar e sendo dez horas e quarenta minutos foi

declarado em nome da Lei encerrada a reunião pelo que de tudo para constar se

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por mim,

~ ‘ v~.~~-que a redigi e subscrevi.--— —

~~
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